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Auteursrecht voorbehouden; gehele of gedeeltelijke overname of repro-

ductie van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze ook, is zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende 
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Winter in Ankeveen. Olie op canvas door Hans van Moerkerken. 

 

Hans van Moerkerken werd geboren in Hilversum, dicht bij de kunsthistorisch 

belangrijke regio’s Kortenhoef en Laren. Hij was nog maar net vier jaar toen hij al 

achter de schildersezel plaats nam met een penseel in zijn hand. Vanaf  dat mo-

ment stond zijn toekomst vast. Zijn opleiding was in die zin klassiek, dat hij de 

omringende wereld in potloodschetsen vastlegde, net als veel vroegere schilders 

deden. Door zijn eigenheid en eigenzinnigheid werd hij op verschillende kunstaca-

demies afgewezen,  maar een schilderstalent vindt altijd wel zijn weg in de kunst. 

Net als veel schilders in het verleden, ging Hans werk van andere kunstenaars 

kopiëren als oefening om het vak te leren, met name kunstenaars uit de negentien-

de eeuw. Zo ontwikkelde hij zich al jong tot een begenadigd fijnschilder voortbor-

durend op de Hollandse schildertraditie. 

Hij was didacticus, maar ook een goede leermeester voor andere schilders, zoals 

Wouter van Soest en Frits Goosen. Zijn grote kennis van de schilderkunst resul-

teerden ook in restauratie opdrachten van schilderijen. Zijn werk kunt u bewonde-

ren in galerie Trompenburg, aan het Zuidereinde 68a in ‘s-Graveland.. 

http://www.galerietrompenburgh.nl/ 

Bij de voorplaat 
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Voorwoord 

Dit is alweer het eerste periodiek van het nieuwe jaar. Allereerst wil de 

redactie een fout rechtzetten uit de vorige periodiek. In het verhaal over de 

Sinterklaas viering staat onder een foto op pag. 25 de naam van Hans  

Ververs. Het betreft hier echter Kees van Oorschot. 

 

In het eerste verhaal van deze uitgave is Jan Immerzeel weer  in de oudste 

geschiedenis van Kortenhoef gedoken. Dit levert weer interessante gege-

vens op. 

Het tweede verhaal betreft ook een stukje geschiedenis uit Kortenhoef. 

Dat er in 1932 naast een katholieke voetbalvereniging ook een protestant-

se vereniging werd opgericht, is misschien bij weinig mensen bekend. Dit 

kunt u lezen in een stukje van Koos Voorn. 

Gerrie van Rijn schrijft weer over de verschillende bewoners van een  

huis. Ditmaal betreft het een woning aan het Hollands End in Ankeveen. 

Ook wordt aandacht besteed aan de Algemene Leden Vergadering op 

woensdag 22 maart 2017 

Wij zijn nog steeds op zoek naar verhalenvertellers over Ankeveen. Heeft 

u wel interesse, maar weet u niet waarover iets te vertellen valt? Komt u 

dan inspiratie op doen in ons archief. Bijvoorbeeld in de mappen van  

Thimo Veenman, die een groot deel van zijn verzameling bij ons heeft 

onder gebracht. Daar valt nog heel veel in te ontdekken. 

 

De Rabobank is gestopt met adverteren in ons blad. Vanaf deze plek wil 

de Historische Kring de Rabobank bedanken voor de jarenlange onder-

steuning. 

 

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen. 
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Kortenhoef rond 1700. Gravure van Hendrik Spilman 
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Curtevenne of Curtenvene ? 

Door Jan Immerzeel 

Zestig jaar geleden vierde Kortenhoef feest. Een week lang tal van festivi-

teiten, uitvoeringen en een heuse wielerronde, die nog decennia lang zou 

terugkeren op de eerste zaterdag in augustus en zou uitgroeien tot een prof-

ronde van naam met grote namen als Gerrie Kneteman, Jan Jansen en Joop 

Zoetemelk 

Het feest in 1956 werd georganiseerd om het 800-jarig bestaan van het 

dorp te vieren. Toen dat 10 jaar geleden 850 jaar was geworden schreef ik 

er al het een en ander over in dit blad. Wat er toen aan ontbrak was een 

afbeelding van het originele document uit 1156 en daarom kom ik er toch 

nog een keer op terug. 

 

Ronde van Kortenhoef in 1976 met Gerrie Kneteman en Fedor den Hertog.  
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Het op perkament geschreven document bevindt zich in het Rijksarchief te 

Utrecht en is niet ter inzage. Te kwetsbaar en daar is iets voor te zeggen. 

Ooit werden dergelijke documenten een aantal maal gevouwen en in kleine 

enveloppen bewaard. Na honderden jaren is het perkament moeilijk weer  

open te vouwen en de kans op schade reëel. Daarom waren slechts gedruk-

te teksten van de documenten beschikbaar. 

De laatste jaren is er in de archieven heel veel materiaal gedigitaliseerd. 

Ook in Utrecht is veel materiaal beschikbaar gesteld en zo ook het docu-

ment uit 1156. Opgesteld in de schrijftaal uit die tijd, latijn. Er is aandacht 

aan besteed. Keurig geschreven in strakke regels. Twee horizontale en een 

verticale vouw zijn nog terug te zien, van toen het nog gevouwen in een 

enveloppe was opgeborgen. Aan de onderzijde zitten nog de touwtjes 

waarmee het wellicht ooit eerst opgerold is geweest.  (zie rechter pagina) 

Het document regelt een geschil tussen bisschop Herbert van Utrecht en 

Egbert van Amstel. Egbert lijkt zich een aantal gebieden te hebben toege-

ëigend, die feitelijk de bisschop toebehoorden. Uiteindelijk is het aan kei-

zer Fredrik om uit te maken aan wie o.a. in Curtevenne de tijns en tienden 

toebehoren. Bij de begrippen tijns en tienden moet u denken aan de erken-

ning van het gezag en het recht om belasting te heffen. Het geschil werd 

beslecht in het voordeel van bisschop Herbert, die het gebied geschonken 

had aan het kapittel van St. Marie uit Utrecht. Dit kapittel zou tot 1624 

ambachtsheer van Kortenhoef blijven en in hun archief bevindt zich dan 

ook het document uit 1156. 

Het bestuur van ons land was in die tijd volstrekt anders geregeld dan nu. 

De graven van Holland, bisschoppen van Utrecht, hertogen van Gelre, 

enz., allemaal met hun eigen gebieden, nu vaak nog wel bekend als een 

van onze provincies, vormden kleine staatjes, waarin ook vaak nog fami-

lies van ministerialen (later de edelen) allerlei rechten toebedeeld hadden 

gekregen. Al met al overal een bron van strijd om macht, met name in 

grensstreken, zoals in Kortenhoef, dat precies op de grens tussen Holland 

en Sticht (Utrecht) lag. Ankeveen was zelfs door deze grens verdeeld in 

een Stichts en een Hollands deel. In Muiden stond het kasteel van de gra-

ven van Holland, in Vreeland, Loenen, Loenersloot, Nederhorst den Berg, 

Loosdrecht, Breukelen, overal kastelen bewoond door ministerialen, be-

deeld met een zekere macht en anders vaak wel uit op die macht. 
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Hoe dan ook, toen in 1156 werd beslist over een dergelijk geschil, was het 

de eerste keer, dat van Kortenhoef werd gesproken, tenminste als we er 

van uit gaan, dat met Curtevenne  Kortenhoef wordt bedoeld. Al in de 18e  

eeuw ging men hier wel van uit en gezien de context, waarin van 

Curtevenne wordt gesproken, ligt dat ook wel voor de hand. Curte betekent 

korte en de ligging in de buurt van Weesp en Overmeer, en de genoemde 

Sidwinde (Zuwe) wijzen wel sterk in die richting.  

Al in de 18e eeuw gaat men er ook van uit, dat in het charter uit 1156  

Kortenhoef wordt bedoeld. Niet voor niets vinden we een kopie van het 

stuk terug in het archief van de familie Calkoen in het nationaal archief te 

Den Haag. Op z’n minst opmerkelijk. Handgeschreven in 17e eeuws 

schrift, maar wellicht geschreven in de 18e eeuw. 

 In 1787 had Abraham Calkoen de ambachtsheerlijkheid Kortenhoef ge-

kocht van het St. Pietersgasthuis uit Amsterdam. In het archief van de fa-

milie Calkoen zijn veel stukken over Kortenhoef uit de periode dat deze 

familie de ambachtsheerlijkheid bezat terug te vinden, maar ook afschrif-

Kasteel Vreeland door Surrier uit ca. 1730, naar een onbekend voorbeeld uit 

ca. 1500.  
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ten van de oudere stukken over Kortenhoef, waarvan de originelen zich in 

het archief van Utrecht bevinden. 

Wat nog opmerkelijker is, dat het 18e eeuws afschrift vergezeld gaat van 

Detail van de kopie uit het archief Calkoen met in de kop cortehoeve. Anno 1156. 

Abraham Calkoen (1729-1796).  
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een vertaling van veel later datum en zelfs van een exemplaar, gemaakt op 

een typemachine. De familie Calkoen deed in 1832 afstand van de am-

bachtsheerlijkheid door verkoop aan Jan Coenraad Duuring. Kennelijk 

bleef de interesse voor Kortenhoef bestaan. 

Wat opvalt in de kopie is dat er niet gesproken wordt over Curtevenne, 

zoals wij het kennen, maar over Curtenvene. Ook in latere gedrukte verta-

lingen komt de naam op verschillende wijzen gespeld voor. Vertalen, over-

schrijven, altijd gevaarlijk want er kunnen nou eenmaal fouten gemaakt 

worden.  

 

 

 

 

Alleen het origineel kan uitsluitsel geven. Als we het woord wat uitvergro-

ten valt iets vreemds op. U en r lijken te ontbreken in het woord. Tot ver in 

de 17e eeuw werd op een geheel andere manier geschreven. Lettertekens 

waren vaak anders en er werd veel afgekort, door tekens boven een woord 

te zetten. In het document uit 1156 is dat veelvuldig gedaan. Ook bij Cur-

tenvene is dat het geval. Het op een a lijkend tekentje boven het woord 

staat voor ur, zodat er duidelijk Curtenvene te lezen is en zeker geen 

Curtevenne.  

In 1761 gebruikte de bekende geschiedschrijver Jan Wagenaar het docu-

Curtenvene in de kopie uit het archief Calkoen.  

Curtenvene in het origineel uit 1156.  
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ment in zijn boek over de geschiedenis van Amsterdam. Het boek begint 

met Egbert van Amstel (de Egbert uit ons document) als stichter van het 

slot van de heren van Amstel, waar Amsterdam omheen zou ontstaan. Wa-

genaar schrijft over het geschil tussen Egbert en de bisschop en de annexa-

tie van o.a. Curtevenne. Daar lijkt het dus inderdaad fout te gaan. 

Als de laatste ambachtsheer van Kortenhoef, B.J.M. de Bont in 1902 een 

boekje schrijft over de geschiedenis van het dorp, ook schrijft over 

Curtevenne weet niemand meer anders. Het originele document is ver weg 

opgeborgen in Utrecht en er ontstaat een vereniging Curtevenne, jachten 

van het type Curtevenne, een Curtevenneweg en een Curtevenneschool.  

Als dan na 860 jaar het originele document weer tevoorschijn komt, blijkt 

er in 1156 strijd geweest om o.a. Curtenvene. Het kan verkeren, misschien 

klinkt Curtevenne ook wel beter. 

Jan Immerzeel   

 

 

Bronnen: 

Rijksarchief Utrecht, archief kapittel St. Marie, inv. nr. 701 

Nationaal archief Den Haag, archief familie Calkoen, inv. nr. 1703  

Amsterdam, in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, enz., Jan Wage-

naar, 1761. 

De Ambachtsheerlijkheid Kortenhoef, B.J.M. de Bont, 1902. 

De Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de Utrechtse Vecht-

streek, A.L.P. Buitelaar, 1993. 

De Gooi en Eemlander. Augustus 1956. 
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Schenkingen 

Ineke Westdorp, labels van uitgever ij 

“De Driehoek” welke was gevestigd in “De 

Wilgenhof”, waarin later een bejaardenhuis 

werd gevestigd en sleutelhanger met het 

wapen van ‘s-Graveland. 

Anjo van 't Hof , petroleumkachel, 

leest en strijkbout 

Maarten Fokke, gereedschap om de 

bakkersoven leeg te maken. 
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Vervolg schenkingen 

Peter van Hoorn, Ingelijste 

tekening van de Emmaweg 

met Smidsbrug 

De foto stond al in de vorige periodiek maar geen naam. 

Divers gereedschap geschonken door John Hagen 

Jan Hendriks, bord van Boe-

renleenbank en kop en schotel 

met wapen van ’s-Graveland 

Joop van Heumen, divers gereedschap. 
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Algemene Leden Vergadering 

Op woensdag 22 maart 2017 zal er weer een ledenvergadering plaats vin-

den in het gebouw van postduivenvereniging De Plassenjagers,  

Kwakel 42, 1241 LD Kortenhoef  

De volledige agenda heeft  u bij deze periodiek ontvangen. 

 

Aan het begin van de vergadering zal de nieuwe beoogde voorzitter, Jaap 

Wertheim  aan u voorgesteld worden. Jaap is al enige tijd als interim voor-

zitter werkzaam en is zeer enthousiast over onze kring. Wij als bestuur, 

zijn heel blij dat  hij deze voortrekkersrol wil vervullen. 

 

Tussentijds zal Jan Immerzeel aftreden als bestuurslid. Jan is al lid van het 

bestuur sinds de oprichting in 1982. Na 35 jaar geeft hij aan dat hij te wei-

nig tijd heeft om de bestuursfunctie goed uit te oefenen. Wel zal hij probe-

ren tijd te vinden om bij het maken van de periodiek betrokken te blijven. 

Voor hem in de plaats, zal Jan Dekker toetreden tot het bestuur. Jan is ook 

al enige tijd werkzaam als enthousiast vrijwilliger en heeft al enkele be-

stuursvergaderingen bijgewoond. 

 

Na de pauze zal  Christianne Muusers een culinaire 

lezing geven over “Het verleden op je bord”   

Christianne Muusers heeft Nederlandse Taal- 

en Letterkunde gestudeerd aan de Universiteit 

Utrecht, afstudeerrichting Middelnederlandse 

taal- en letterkunde. Gaandeweg heeft zij zich 

gespecialiseerd in Middelnederlandse kooktek-

sten. De meest recente publicatie is het boek “Het verleden op je 

bord” met een selectie van recepten uit de culinaire collectie van de 

Koninklijke Bibliotheek  

(zie ook: http://www.coquinaria.nl/introductie.htm) 

 

Met vriendelijke groet,  

Koos Voorn, secretaris 
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De ijsbaan van ‘s-Graveland aan de Leeuwenlaan. (foto uit archief) 
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Als we het toch over historie hebben…… 

Albert Heijn Landwaart al méér dan  

90 jaar uw kruidenier in Kortenhoef e.o. 

AH Landwaart Kortenhoef  

Meenthof 37 1241 CZ Kortenhoef   

Telefoon: 035-6561967 
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Voetbalvereniging Rood-Zwart 
 

Door Koos Voorn 

 

Korte geschiedenis van het voetbal 

Over de geschiedenis van het voetbal, één van de meest populaire sporten 

ter wereld, is al veel geschreven. Het is onduidelijk wanneer en waar er 

voor het eerst voetbal werd gespeeld. Historici vonden in bronnen van over 

de hele wereld aanwijzingen die erop zouden wijzen dat de mens reeds 

lang voor de 19de eeuw voetbalachtige spellen speelde.  

Het is niet duidelijk wanneer voor het eerst voetbal in Nederland werd ge-

speeld. In 1862 zouden Engelse textielarbeiders in Enschede het spel beoe-

fend hebben. Ook wordt beweerd dat er rond 1870 een wedstrijd op de 

Het eerste elftal van Rood-Zwart. Staand vlnr J. Sjouwel, Jan Kok, Krijn Huisste-

de, Jaap Voorn, Flip Tangeman, Henk Bakker, Cor Griffioen, Cohen (trainer uit 

Hilversum) en zittend v.l.n.r. Krijn Voorn (zoon van Krijn van Geurtje), Krijn 

Voorn (van de Ruitenheer), Gerrit Bakker en Kees van Velzen 
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Maliebaan in Den Haag zou zijn geweest tussen Engelse textielarbeiders 

en leden van de Britse ambassade. Het lijkt erop dat voetbal voor het eerst 

gespeeld werd door cricketverenigingen, als nevenactiviteit buiten het zo-

merseizoen. 

In 1879 werd de eerste voetbalclub opgericht: Haarlemsche Football Club 

(HFC). Deze club werd opgericht door Pim Mulier. Deze jongeman (op dat 

moment pas veertien jaar oud) werd later beschouwd als de verbreider en 

grootste propagandist van het voetbal in Nederland. 

 

Een overkoepelende organisatie kwam er in 1889: de Nederlandsche Voet-

bal en Athletiek Bond (NVAB). In 1921 werd de bond ingekort tot NVB 

en in 1929, bij het veertigjarig bestaan, werd de bond Koninklijk goedge-

keurd en werd het de KNVB. 

Het voetbal in Nederland werd lange tijd alleen op amateurniveau ge-

speeld. De KNVB was tegen betaald voetbal en spelers die naar het buiten-

land vertrokken en daar betaald werden, werden daardoor niet opgeroepen 

voor het Nederlands Elftal. 

 

Voetbal in Kortenhoef 

De meeste verenigingen bij ons in de omgeving ontstonden na 1900. De 

oudste, nog bestaande vereniging, is waarschijnlijk Voetbal Vereniging  

’s-Graveland, die op 22 april 1921 in het zaaltje van Sientje Baar (later P. 

van ‘t Klooster en thans restaurant Solo) aan de Kerklaan te Kortenhoef 

werd opgericht.  

 

Op 10 maart 1932 werd de eerste voetbalvereniging in Kortenhoef opge-

richt, en wel de katholieke voetbalvereniging DVV (De Vrienden Ver-

enigd). 

De protestantse Kortenhoefse voetballers voetbalden in die tijd onder an-

dere bij voetbalvereniging Avanti in Nederhorst den Berg. 

 

De oprichting van Rood-Zwart 

Kort na de oprichting van DVV werd er in Kortenhoef een protestantse 

vereniging opgericht die de naam Rood-Zwart kreeg, naar de kleuren van 

hun tenue. Het tenue bestond uit een zwart shirt met een rode baan op de 

rug, een zwarte broek en rood zwarte kousen 

 

Op 16 maart 1932, dus binnen een week na de oprichting van DVV, werd 

al de oprichtingsvergadering van voetbalvereniging Rood-Zwart gehouden.  
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De Gooi en Eemlander van 16 maart 1932 maakte van de oprichting een 

korte melding. 

 

Het is niet bekend waar deze vergadering heeft plaatsgevonden , maar het 

is aannemelijk dat dit in een zaaltje boven café Beijer is geweest. Er waren 

16 leden aanwezig, die uit hun midden de volgende bestuursleden kozen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens deze vergadering werd de contributie als volgt vastgesteld: 

 

 

 

 

De boerderij van Evert Jansen 

Voorzitter:   C. Kreuning 

Secretaris:   Henk Bakker (broer van Geb de botenbouwer) 

Penningmeester:  H. Hoveling 

Commissarissen:  Krijn Voorn Kzn en J. Haverkamp 

Leden vanaf 16 jaar en ouder: f 0,25 per week 

Leden onder 16 jaar: f 0,15 per week 

Aspirant leden onder 14 jaar f 0,10 per week 
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Als speelveld werd een weiland aan de Kwakel gehuurd, dat eigendom 

was van boer Evert Jansen 

De huurprijs was afhankelijk van de maand dat het veld gebruikt werd. Zo 

was de huurprijs als volgt opgebouwd: 

 

 

 

 

 

Hiermee kwam de totale huur op f 140,- per jaar, wat in die tijd een flink 

bedrag was. 

 

Op 26 augustus 1932 werd de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) 

gehouden. Daar moest ook nog het bestuur bekrachtigd worden. Bij de 

eerste vergadering was al duidelijk dat de bestuursleden niet unaniem ge-

kozen waren. Dat bleek eens te meer op de ALV waar alleen de voorzitter 

in het zadel bleef. Na deze ALV zag het definitieve bestuur er als volgt uit: 

 

 

*In de notulen van 16 november werd gesproken over een “kwestie” met 

de 1e secretaris J. Schouten. Op 12 oktober stond zijn naam nog onder de 

notulen maar op 16 november was dhr. J Haverkamp (van Kortenhoefse-

dijk 88) 1e secretaris. Wat zich heeft afgespeeld is echter niet vermeld. 

 

Om tegen andere tegenstanders te kunnen spelen moest de vereniging zich 

uiteraard aansluiten bij een voetbalbond. Voor Rood-Zwart werd dit 

Utrechtse Provinciale Voetbal Bond (UPVB), die aangesloten was bij de 

KNVB. 

 

Aansluiten bij de bond was voor de vereniging geen eenvoudige opgave. 

Het inschrijfgeld bedroeg namelijk f 50,- , waarbij men voor het eerste elf-

tal nog eens f 25,- moest betalen en voor ieder volgend elftal f 15,-. Daar-

naast moesten spelerskaarten worden aangeschaft  en boeken met formu-

C. Kreuning     Voorzitter  

J. Schouten*     1e secretaris  

K. Voorn     2e secretaris  

C. Griffioen     1e penningmeester  

H. Hoveling     2e penningmeester  

Krijn Voorn Kzn. en Krijn Huisstede  Commissarissen  

C. Kreuning en Scherpenzeel  Elftalcommissie  . 

In de maanden april, mei, juni en juli f 4,- per week 

In de maanden Augustus, september en oktober f 3,- per week 

In de maanden november t/m maart f 1,50 per week 
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Inschrijving bij de bond van het eerste elftal 
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lieren voor spelersopgave en nieuwe leden. Ook was een abonnement op 

het bondsorgaan verplicht. De vereniging had echter nog nauwelijks geld 

in kas, waardoor aansluiten bij de bond (nog) niet mogelijk was.  

Zonder aansluiting bij de bond was het echter niet mogelijk om in de com-

petitie mee te spelen. In die tijd werden er wel wedstrijden georganiseerd 

door clubs die “wild voetbalden”, maar de meeste verenigingen waren aan-

gesloten bij de bond. Het was voor deze verenigingen, zoals u zult begrij-

pen, verboden om aan dit “wild voetballen” deel te nemen. 

 

Het bestuur had eerder al wel contact gezocht met de bond om zich aan te 

sluiten want zij wilden in het seizoen 1932/1933 graag in de zaterdagcom-

petitie ingedeeld worden. Hoewel de bond er rekening mee hield dat Rood-

Zwart vanaf september aan de competitie zou gaan deelnemen, was er be-

gin september nog niet aan de financiële verplichtingen voldaan, terwijl 

tevens de officiële inschrijving bij de bond nog niet gedaan was. 

Toen de secretaris tot zijn verbazing in Het Volk (sociaaldemocratische 

dagblad)  van 5 september 1932 bij de nieuw toegetreden verenigingen ook 

de naam van Rood-Zwart zag staan, schreef hij direct een brief naar de 

bond waarin hij aangaf dat zij nog steeds financiële problemen hadden en 

het benodigde inschrijfgeld niet konden betalen. In de brief doet de secre-

taris een voorstel om alleen het inschrijfgeld van het eerste elftal te betalen 

en de f 50,-  inschrijfgeld voor de bond op afbetaling later te voldoen, maar 

wel vóór het seizoen 1933/1934. In de brief werd ook aangegeven dat de 

vereniging niet veel medewerking kreeg van de gemeente. 

Kennelijk ging de bond daarmee akkoord want op 8 september wordt de 

vereniging officieel aangemeld bij de UPVB. De club had toen 17 leden. 

 

Dat de vereniging moeite had om de financiën voor elkaar te krijgen blijkt 

niet alleen uit de brief aan de bond. Op 3 augustus geeft de penningmeester 

aan dat er geen geld meer in kas is en dat er een tekort is van f 40,- 

Op 9 september schrijft de secretaris een brief naar de hr. J Kamps, de le-

verancier van de kleedkamers, dat de rekening van f 100,- hem rijkelijk 

hoog schijnt en doet het verzoek om dit bedrag lager te stellen. 

In het antwoord geeft de hr. Kamps echter aan, dat de prijs al erg laag is 

gesteld en niet lager kan, aangezien het vervoer ook al veel geld had ge-

kost. 

Ook de tijd zat de vereniging ook niet mee. De grote economische crisis, 

die in 1929 in Amerika was begonnen, was in die tijd ook volop voelbaar 

in Nederland. Het aantal werkelozen steeg en steeds meer mensen kwamen 

in de werkverschaffing. 
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Zo ook de leden van Rood-Zwart. In de notulen van 6 april 1932 valt te 

lezen dat er enkele leden de contributie van f 0,25 niet meer konden op-

brengen. Om hen toch voor de club te behouden werd afgesproken dat de 

contributie voor die leden uit de toegangsheffing betaald zou worden. In 

de bestuursvergadering van 21 september werd afgesproken dat de voor de 

leden, die werkeloos waren geworden, de contributie verlaagd zal worden 

naar f 0,15. 

Om inkomsten te genereren werd ook een boetestelsel ingevoerd. Zo was 

de boete voor te laat op het veld verschijnen f 0,25. 

De club kende ook een aantal donateurs die met enige regelmaat  tussen  

f 1,00 en f 2,00 doneerde. Zo doneerde Rijk Hagen (de melkboer) o.a. eni-

ge malen één gulden, wat in die tijd een flink bedrag was. 

 

Toch werd er ook gevoetbald. Vooraf aan de competitie werden door 

Rood-Zwart zogenoemde nederlaagwedstrijden georganiseerd. Dit toer-

nooi werd gespeeld op het weiland van boer Jansen aan de Kwakel. Dit 

was natuurlijk geen “biljartlaken” zoals de velden waar men tegenwoordig 

op speelt. 

Vooraf aan de wedstrijden moest het veld in orde gemaakt worden. Mols-

hopen moesten platgemaakt worden. En als er koeien gelopen hadden 

moesten ook de “vlaaien” opgeruimd worden. Op de enige foto van Rood-

Zwart, die in het bezit is van de Historische kring, is goed te zien dat er 

ook nog geen netten aan de doelen bevestigd waren. Dit had tot gevolg dat 

Foto uit beginjaren ‘30. Dit is niet Rood-Zwart maar het geeft wel een goede in-

druk onder wat voor omstandigheden er werd gevoetbald in die tijd. 
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de leren bal na ieder doelpunt vaak uit de sloot gevist moest worden waar-

door deze steeds zwaarder werd om mee te voetballen. 

Voor dit toernooi werden de verenigingen uit de omringende gemeenten 

uitgenodigd. Dit gebeurde natuurlijk allemaal met handgeschreven brie-

ven. Ook de correspondentie met betrekking tot de competitie ging met de 

post en over het algemeen door middel van briefkaarten.  

Niet alle clubs gaven gehoor aan het verzoek voor deelname. Sommige 

clubs deden niet mee omdat Rood-Zwart op dat moment nog geen lid was 

van de bond. Er deden echter voldoende clubs mee om er een toernooi van 

te maken. De wedstrijden werden gestart op zondag 14 augustus 1932 en 

eindigde half oktober vlak voordat de competitie begon. De deelnemende 

verenigingen, naast Rood-Zwart waren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het toernooi werd geen succes voor Rood-Zwart want van de nummers 1, 

2 en 3 verloren ze met respectievelijk 10-0, 10-0 en 8-0. Uiteindelijk won 

Meeuwen 1 de beker na een beslissingswedstrijd tegen Exelcior 2 De 

prijsuitreiking werd gehouden in een bovenzaaltje van Café Beijer. 

Stormvogels 1  Loenen 

Sperwer 2  Vreeland 

Exelsior 2  Huizen 

Plasvogels 1  Oud Loosdrecht 

LTC 1   Nieuw Loosdrecht 

Avanti 1  Ned. Den Berg 

NVC 2  Naarden 
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Naast inschrijfgeld voor de teams werd ook voor het bijwonen van de 

wedstrijden entreegeld geheven. Zo was de entree voor volwassenen f 0,25 

en onder 16 jaar f 0,15. 

Mede hierdoor was er een batig saldo van f 9,25 na aftrek van alle kosten, 

zoals de prijzen. 

 

Op 15 oktober 1932 startte dan toch eindelijk de echte competitie voor 

Rood-Zwart onder de vlag van de UPVB. De totale competitie bedroeg 12 

wedstrijden tegen de volgende tegenstanders: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de verdere geschiedenis is helaas niets meer terug te vinden. De laat-

ste notulen van de bestuursvergadering zijn van 16 november 1932. Daar-

in wordt gesproken over een huishoudelijk reglement van de voetbalvere-

niging ’t Gooi uit Hilversum. Men besluit om deze voor een groot gedeelte 

over te nemen. 

 

De laatst bekende ledenlijst is van 1 december 1932. Hierop staan totaal 

20 leden. Van de leden die als eerste ingeschreven waren bij de bond ont-

breken er dan al weer een aantal. Dit kan naast de financiële, ook als reden 

hebben gehad dat het bestuur in oktober akkoord was gegaan met het wed-

strijdspelen op de zondag. Jacob Voorn, de vader van ondergetekende 

komt ook niet meer voor op de lijst, terwijl hij wel vanaf het begin lid is 

geweest. Hij woonde toen, ondanks zijn leeftijd van 34 jaar, nog steeds bij 

zijn ouders thuis en die accepteerden beslist niet dat hij op zondag ging 

sporten. Zo zou het ook met meer leden gegaan kunnen zijn, Een frappant 

detail is ook nog dat voorzitter C. Kreuning (afkomstig uit Hilversum) niet 

meer op de lijst voor komt. 

 

Waarschijnlijk heeft de vereniging na dit eerste seizoen al opgehouden te 

bestaan. Zoals zoveel clubs in die tijd was het lastig om aan alle financiële 

verplichtingen te voldoen. De steeds terugkerende kosten van de huur en 

afdrachten aan de bond zullen ongetwijfeld de nekslag geweest zijn voor 

de club Rood-Zwart. 

LTC   Oud Loosdrecht 

Meeuwen  Hilversum 

Wiskracht  Ned. Den Berg 

Unitas  Huizen 

Stormvogels  Loenen aan de vecht 

Sportclub  Hilversum 
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Het rijksmonument (monumentnummer 17385) aan het Hollands End nummer 

2 in Ankeveen, staat in het monumentenregister als volgt beschreven: 

”Gepleisterd DWARSHUIS onder zadeldak tussen puntgevels met hoek-

schoorstenen, waarop windkappen. Het uiterlijk wordt goeddeels bepaald door 

een verbouwing in het derde kwart van de 19e eeuw, waarbij behalve de be-

pleistering de getoogde geprofileerde bekroningen boven de vensters en het 

hoofdgestel boven het midden venster werden aangebracht. Twee sierankers in 

de voorgevel. In de vensters 24-ruitsschuiframen” . Een andere beschrijving is: 

“een mogelijk 18e-eeuws huis. In 1865 kreeg de woning een eclectische voor-

gevel”. Dit laatste is blijkbaar het vermelden waard maar wat is dit dan? Een 

eclectische design  is een stijl waar meerdere stijlen door elkaar gebruikt wor-

den, om zo tot het mooiste geheel te komen. Dat is hier zeker gelukt! Een oud 

huis gelegen in de Kerkbuurt van Ankeveen. Deze buurt ontleent zijn naam 

aan de R.K.-schuurkerk die hier tussen 1757 en 1927 gestaan heeft. De oude in 

Van Huizen gesproken 
Door Gerrie van Rijn-Luijer 

Hollands End nummer 2 in Ankeveen, voorheen Weesperkarspel 



 30 

 

1884 gebouwde pastorie  en de in 1840 aangelegde begraafplaats herinneren 

nog aan de aanwezigheid van het oude kerkgebouw. Tevens staan we hier op 

de grens van Holland en Sticht, die sinds 1287 na een felle strijd tussen  

Floris V en Gijsbrecht van Amstel door de bisschoppen van Utrecht werd 

vastgelegd.  

De bewoners van het huis waren veelal ondernemers. De eerst bekende bewo-

ner is Gerrit Verhoeven. Gerrit was broodbakker. Op zoek naar deze Gerrit 

stuitte ik op een aantal Gerrit Verhoevens. Bij allen was de doopnaam Gerar-

dus, maar er was er maar één die bakker was. Gelukkig heeft Thimo Veenman 

heel veel fotomateriaal verzameld en aan de Historische kring geven. In één 

van deze mappen vond ik onderstaande foto. De foto is gemaakt in 1915. Op 

deze foto staat linksonder 

Gerrit, ook wel “de dikke 

bakker” genoemd. Deze Ger-

rit Verhoeven is geboren op 4

-10-1855, een zoon van Wil-

lem Verhoeven, ook bakker, 

geboren 21-4-1826 in Anke-

veen en Anna van Dijk, gebo-

ren op 30-11-1828 in 

Weesperkarspel. Gerrit 

trouwt op 25 juli 1879 met 

Maria van der Zijden. Samen krijgen zij veertien kinderen. Meer is er niet over 

hem bekend. 

Bewoners waar wel meer over bekend is, is de familie Hageman. Antonius 

Hageman ( *9-7-1877 -†24-05-1948) en Theodora Christina Koster (*15-5-

1877-†13-2-1962) trouwden op 14 mei 1901. Antoon was oorspronkelijk af-

komstig uit Nederhorst den Berg. Hij is daar geboren en opgegroeid en ging 

werken in de wasserij van zijn vader. Later had hij zelf een kleine wasserij in 

Overmeer. Omstreeks 1915 verhuisden zij, met hun bedrijf,  naar Hollands 

End nummer 95. Enige jaren later verhuisden zij naar Hollands End 2, waar zij 

een zogeheten droge- was- verwerking ( vouwen en strijken) hadden. Achter 

de woning stond een grote schuur. Deze ging dienst doen als strijkerij. Ook het 

gezin Hageman was een groot gezin, dus er waren genoeg handen om in de 

strijkerij mee te helpen. Veel klanten woonden in Amsterdam. Om daar de 

was halen en te brengen gingen ze eerst met de boot van Gerrit Veenman naar 

Amsterdam en vervolgens met de handkar door de stad naar de afleveradres-
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sen. Toen de eerste wasserij-auto zijn intrede deed in Ankeveen werd het be-

zorgen een stuk makkelijker. Deze eerste wasserij-auto was van Piet Koster, 

maar de tweede was van Antoon Hageman. Ze kregen ook was mee van de 

andere wasbazen uit de buurt en zo werden de kosten gedeeld. Antoon is vele 

jaren kerkmeester van de Sint-Martinusparochie geweest. 

Na het echtpaar Hageman, werd het huis bewoond door hun dochter Agie. 

Agie trouwde met Jan van Huisstede uit Nederhorst den Berg. Jan had in  

Nederhorst  een fietsenhandel. De  schuur achter het huis gebruikte hij als 

werkplaats voor de reparatie van de fietsen. 

Nadat het pand vele jaren een woonbestemming had, kwam daar in februari 

1957 voorlopig een eind aan. Het werd een kleuterschool. Onder de bezielende 

leiding van Pastoor  A.J.Leber kwam de stichting Maria Goretti Kleuterschool 

tot stand. Het was een van de hoogtepunten van zijn werk in Ankeveen.  De 

kleuterschool heeft haar naam te danken aan Maria (liefkozend genoemd Ma-

rietta) Goretti, martelares; † 1902. Zij werd in 1890 geboren in het Italiaanse 

plaatsje Corinaldo bij Ancona. Zij was een vroom meisje. Op haar 12e jaar 

werd zij slachtoffer van een aanranding. Zij verdedigde zich tot het uiterste 

tegen haar aanvaller en moest dat met de dood bekopen. Tijdens haar heilig-

verklaring in 1950 had zich een onafzienbare menigte verzameld op het Sint-

Pietersplein in Rome. Onder hen bevonden zich haar moeder, haar familiele-

den en zelfs haar moordenaar, die intussen op haar voorspraak in de hemel tot 

inkeer was gekomen. Waarom juist vernoemen naar deze heilige is mij onbe-

kend. 

Pastoor A.J. Leber kwam in 1948 in Ankeveen. In 1965,  toen hij nog niet zo-

lang met emeritaat was, heeft hij een ernstig ongeluk gehad. Vanwege zijn 

Familie Hageman, 

staand v.l.n.r. Arie, 

Herman, Annie,  

Tonia en Henk, zit-

tend v.l.n.r. Antonius 

(Antoon), Cornelia 

(Kee), Agie,  

Theadora Christina 

(Dit) Hageman-

Koster 
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slechte gezichtsvermogen heeft hij een naderende auto op de  kruising van de 

Stichtse Kade en de Dorpsweg niet gezien, toen hij op de Stichtse Kade fiets-

te. Bij zijn lijkrede zeiden dorpsgenoten dat de pastoor wel vaker een gevaar 

op de weg was. Dit keer ging het echt fout en dat terwijl  de pastoor altijd ge-

zegd had  dat het verkeer zich wel aan hem zou aanpassen. Deze  keer dus 

niet. Hij werd met een schedelbasisfactuur opgenomen in het RKZ, is niet 

meer bij kennis geweest en  aan de gevolgen van dit ernstige ongeluk overle-

den.  

Hij heeft de bouw van de nieuwe kleuterschool niet meer meegemaakt. De 

eerste paal hiervoor werd tijdens een feestelijke bijeenkomst, weliswaar alleen 

voor genodigden, geslagen door wethouder De Kwant. De eerste steen hier-

voor werd gelegd op 11 september 1969 door de Rijksinspectrice voor het 

kleuteronderwijs in Noord-Holland; mejuffrouw A.E. van Tulder. Zij metsel-

de de steen met een kleine zilveren troffel. Het schuurtje wat eerder gebruikt 

werd als wasserij en voor het herstellen van rijwielen, werd nu onderdeel van 

deze nieuwe kleuterschool. 

En hoe is het nu? Het woonhuis is weer in particuliere handen en de kleuter-

school is na het invoeren van de basisvorming, samengevoegd met de lagere 

school. Het gebouw van de kleuterschool is verkocht aan de muziekvereni-

ging de Vriendschapskring, die hier een prachtig onderkomen van gemaakt 

heeft. 

Dit verhaal ging over een aantal bewoners van Hollands End 2, maar ook, en 

daar was geen ontkomen aan, een beetje over de kleuterschool. Ik wil u in dit 

kader zeker niet onthouden dat een aantal inwoners van Ankeveen bezig zijn 

met het verzamelen van oude schoolfoto’s uit Ankeveen. Hier gaat heel veel 

werk in zitten. Het is de bedoeling om al deze foto’s te bundelen in een boek. 

Misschien heeft u nog wel een of meer van deze foto’s in uw bezit en wilt u 

deze delen. Op de volgende facebookpagina kunt u hier meer informatie over 

vinden.  

https://www.facebook.com/schoolfotoankeveen  

 
Bronnen: 

Verhaal Ankeveen: Kerkbuurt. Geschreven door Historische Kringen Wijdemeren. Gepubliceerd op 

24 mei 2013 

Diverse Gooi-en Eemlanders 

Rijksmonumentenregister 

Interview van Thimo Veenman met mevr. Meester-Hageman 

http://www.dbnl.org/tekst/sten009monu11_01/sten009monu11_01_0024.php 

mailverkeer met mevr. Tiny Beemsterboer 



 33 

 



 34 

 

Colofon 

postadres:  Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef 

bezoekuren: iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur en iedere laatste 

zaterdag van de maand van 13.00 uur tot 16.00 uur 

telefoon: 035 621 15 36 (secretaris) 

mail:  hkgloriosa@hetnet.nl 

website: www.hk-kortenhoef.nl 

bank:  NL56 RABO 0149 3864 19  

 

voorzitter:  

Vacant 

secretaris:   

Koos  (K) Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum            

 06 237 640 60  koos@hk-kortenhoef.nl 

penningmeester en ledenadministratie:   

Johan (J.) Vermeulen, Kikkerbeet 19, 1241 VG Kortenhoef 

06 –512 56 949      hk-ledenadm@kpnmail.nl    

leden:   

Jan Immerzeel, Jan Schriek, Henk Verhagen, Bruin Wallenburg, Jaap Wertheim 

Ereleden: 

Dhr. D. Buitenhuis, Dhr. M. van Ee, Dhr. J.C. Immerzeel, Dhr. S.F.C. Kessel†, 

Mw. C. van den Velden-de Groot, Dhr. A.D. Wumkes† 

leden van verdienste:  

Mw. M.A. Boeve-Bant, Dhr. J.B. Koster†, Dhr. J. Schriek, Mw. V. van Vliet 

 

Lidmaatschap:  
De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per kalenderjaar  
Postbezorging buiten de regio kost € 7,50 extra  

 

Redactie:  

Gerrie van Rijn-Luijer, Koos Voorn, Frans van Giessen, Jan Immerzeel en Jan 

Hendriks 

 

Contact redactie: 

06 237 64 060  koos@hk-kortenhoef.nl 
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Hotel & Partycentrum 

"De Drie Dorpen"  

Cannenburgerweg 51  

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 656 11 87 

F +31 (0) 35 656 23 56 

Wijdemeren Tours 
        Voor al uw touringcar vervoer 

Wijdemeren Tours 

Cannenburgerweg 51 

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 655 01 75 

F +31 (0) 35 656 23 56 

info@wijdemerentours.nl  


